
 

  
 
Αθήνα,     13-10-2014 

Αριθ. πρωτ.  4372  

Αριθ. Εγκυκλίου:   4 
 

 

Προς  

Τους κ.κ Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας  

-------------------------------------   

Με αφορμή την ένταση φαινομένων εκδήλωσης 

συμπεριφορών βασανισμού, κακοποίησης και πράξεων βίας 

εναντίον ζώων, σας γνωρίζουμε και παρακαλούμε για τα 

ακόλουθα:  

 Με το άρθρο 16 του Ν.  4039/12 «Για τα δεσποζόμενα και  

τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από 

την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» 

ορίζεται ότι α.  Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων 

περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, 

καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του 

άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και 

βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και 

οποιαδήποτε πράξη βίας κατ` αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, 

το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο 

ακρωτηριασμός. Η στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη 

κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρείται 

ακρωτηριασμός.  β. Απαγορεύεται, εξαιρουμένων των 
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περιπτώσεων κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα 

οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, η 

πώληση, εμπορία και παρουσίαση - διακίνηση μέσω διαδικτύου 

οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου 

είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία 

απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και 

σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου 

με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που 

παρακολουθούν ή συμμετέχουν  σε αυτά. Στην ανωτέρω 

απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της μονομαχίας 

μεταξύ ζώων .  γ.  Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς 

σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται 

να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο, προκειμένου να 

παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική 

φροντίδα.  

Περαιτέρω, στην περίπτωση ιδ του άρθρου 1 του Ν. 

4039/12, όπως η περίπτωση αυτή αντικ. με το άρθρο 46 παρ. 1β 

Ν. 4235/2014, ορίζεται ότι αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των 

παραβάσεων είναι  τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την 

άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους  και συγκεκριμένα οι 

υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, 

των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού  Κτηνιατρικού Ελέγχου 

(ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι  

ιδιωτικοί φύλακες Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων».  



 3 

 Εξάλλου, στο άρθρο 20 του ως άνω νόμου (4039/12), 

όπως η παράγρ. 2 αυτού αντικ. με το άρθρο 46 παρ. 11 Ν. 

4235/2014 και η παράγ. 4.α προστέθηκε με το άρθρο 46 παρ. 11 

Ν. 4235/2014 , ορίζεται ότι 1. Η παράνομη εμπορία ζώων 

συντροφιάς κατά τους όρους του παρόντος νόμου, (άρθρο 6, παρ. 

1 και άρθρο 10 παρ. 1) τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες 

(5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.  «2. Οι 

παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων γ και ε της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5, των περιπτώσεων γ` και δ` της 

παραγράφου 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 του άρθρου 7, 

καθώς και των παραγράφων α` και β` του άρθρου 16 τιμωρούνται 

με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 

από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 

ευρώ».  3. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12 

τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη και με χρηματική ποινή 

από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 

ευρώ.  4.  Οι παραβάτες της διάταξης της περίπτωσης β` της 

παραγράφου 8 του άρθρου 5, καθώς και η κλοπή οποιουδήποτε 

ζώου συντροφιάς τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και 

χρηματική ποινή μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή 

κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιμωρείται με φυλάκιση 

μέχρι ένα έτος και  χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες  (5.000) 

μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.  «4.α.  Οι παραβάτες των 
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διατάξεων των άρθρων 3, 4, 7, 9,10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α 

31) τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 

2.» . 5............. ...   6. Σε περίπτωση υποτροπής οι χρηματικές 

ποινές, που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 

διπλασιάζονται.  

 Ενόψει  των ανωτέρω και με στόχο την αποτελεσματική 

προστασία των ζώων, παρακαλούμε να παραγγείλετε στους κ .κ 

Εισαγγελείς Πρωτοδικών και οι τελευταίοι ακολούθως στους  

αρμόδιους Διευθυντές και τα υπ΄αυτούς όργανα για τη βεβαίωση 

των παραβάσεων του Ν. 4039/2012, που αναφέρονται στην 

περίπτωση 1δ του άρθρου 1 αυτού 1)  να εξετάζουν άμεσα και με 

προσοχή κάθε είδους πληροφορία -καταγγελία, απ΄όπου και αν 

προέρχεται, συμπεριλαμβανομένου και του διαδ ικτύου, αναφορικά 

με περιστατικά βασανισμού, κακοποίησης, κακής και βάναυσης 

μεταχείρισης οποιουδήποτε είδους ζώου, πράξεων βίας 

κατ΄αυτού, όπως ιδίως δηλητηρίαση, κρέμασμα, πνιγμό, 

σύνθλιψη, ακρωτηριασμό κ.λ.π. και οσάκις διαπιστώνουν 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4039/2012, ή των 

άλλων διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20, οι οποίες 

διώκονται αυτεπαγγέλτως ,  αν πρόκειται περί αυτοφώρων (άρθρο 

242 παρ. 1-2 Κ.Ποιν.Δ.) να προβαίνουν στη σύλληψη και 

προσαγωγή των υπαιτίων, εάν δε τούτο δεν είνα ι εφικτό στην 

καταμήνυσή τους. 2) Να τους ενημερώνουν αμέσως για τις 

διαπιστώσεις τους και τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν ,  
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ζητούντες εν ανάγκη και τη συνδρομή τους. Ωσαύτως να 

παραγγείλετε στους κ .κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών την εφαρμογή 

της αυτόφωρης διαδικασίας, εφόσον συντρέχουν οι όροι της,  για 

τον κολασμό των εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται 

από τον ως άνω νόμο , ιδίως δε του εγκλήματος της παράβασης 

των διατάξεων του άρθρου 16, που έχει βαρύνουσα εγκληματική 

απαξία, με την παραπομπή των δραστών στα ακροατήρια για την 

άμεση εκδίκαση των εγκλημάτων και σε περίπτωση αναβολής τον 

προσδιορισμό των οικείων δικογραφιών σε σύντομο χρονικό 

διάστημα.  

 Πέραν της παραγγελίας σας προς του κ .κ. Εισαγγελείς 

Πρωτοδικών για την εφαρμογή της παρούσης εγκυκ λίου μας, 

παρακαλούμε να εποπτεύετε προσωπικώς και συνεχώς για την 

τήρηση αυτής , έχοντας υπόψη ότι η συμπεριφορά μας προς τα 

ζώα καταδεικνύει τον πολιτισμό μας.  

Η Εισαγγελέας Αρείου Πάγου  

 

Ευτέρπη Κουτζαμάνη  

 

Κοινοποίηση: 
κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
κ. Υπουργό Ναυτιλίας 
κ. Υπουργό Γεωργίας, Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 

Κ.Β. /  


